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க.ப ொ.த. (உ/த) இஸ்லொமிய நொகொிகம் ISLAMIC CIVILIZATION – 2020  (47 / T / I) 

மொதிொி வினொப்  த்திரம்  MODEL PAPER - 01  இரண்டு மணித்தியொலம்  TWO HOURS 

-எல்லொவினொக்களுக்கும்விடைஎழுதுக. 

 

01. த ொடக்கம் 05 வரையுள்ள வினொக்களில்  ைப்பட்டுள்ள கூற்றுக்கரள வொசித்து, அவற்றுக்குப்    

      தபொருத் மொனவற்ரை I, II, III, IV ஆகிய நிைல்களில் இருந்து த ொிவு தசய்க. 

                                    I                                II                               III                              IV 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

01.  ப்லீக் ஜமொஅத்த ொடு த ொடர்பொன பிைதயொகங்கரளக் தகொண்ட வொர்த்ர களின் த ொகு ி 

     1. AGMS          2. ABCD      3.FGHI      4.KLMN           5. QRST 

02. வைலொற்ைில் த ொன்ைிய முஜத் ித்களின் நூல்கள் சிலவற்ைின் தபயர்கரளக் தகொண்ட  த ொகு ி 

      1. AGMS    2. ABCD      3.FLRT      4.KLMN           5. QRST 

03. இைண்டொம்  ைமொன சட்ட மூலொ ொைங்கரளக் தகொண்ட த ொகு ி 

    1. AGMS    2. ABCD      3.FGHI      4.KLMN      5.DIEJ 

04. மகொஸிதுஷ்ஷொீஆவின் ழரூொிய்யொத் எனும் பிொிவில் அடங்கும் த ொகு ி 

      1. AGMS    2. BKPQ      3.FLRT      4.KLMN           5. QRST 

05. இஸ்லொமிய நொகொிகத் ின் சிைப்பம்சங்கரளக் கொட்டும் த ொகு ி 

                 1. AGMS    2. ABCD      3.FLRT      4.CHNO           5. QRST  

 

06. rpe;Jப் gpuNjrj;ijf; ifg;gw;wpa K];yPk; jsgjp 

 

(1) cf;gh gpd; ehgp/  (2) %]h gpd; Ei]u;  (3) jsgjp `{ijgh  

(4) K`k;kJ gpd; fh]pk;  (5) jhupf; gpd; ]pahj; 

A 

கஸ்து 

 

F 

இது ொன் 

இஸ்லொம் 

K 

ஹிஃப்ழுன் 

நஃப்ஸ் 

P 

ஹிஃப்ழுல் அக்ல் 

B 

ஹிஃப்ழுத்  ீன் 

 

G 

மு கல்லிம் 

L 

மல்ஃபூழொத் 

Q 

ஹிஃப்ழுல் மொல் 

C 

உமூமிய்யொ 

 

H 

ஷுமூலிய்யொ 

M 

சில்லொஜமொத் 

R 

புதூஹுல் ஃரகப் 

D 

ஸத்துஸ்ஸைொஇஃ 

 

I 

அமலு அஹ்லில் 

ம ீனொ 

N 

வொகிஇய்யொ 

S 

ைவ்ஃபர் 

E 

ஷைொஇஉஸ்ஸொBiகொ 

 

J 

அல் 

இஸ் ிஸ்லொஹ் 

O 

அல் ஆலமிய்யொ 
 

T 

 ஹொஃபதுல் 

பலொஸிஃபொ 
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07. கீழே X இல்  ண்டைய நொகொிகங்கள் சிலவற்றின் ப யர்களும் Yஇல் அடவ சிறப்ழ ொடு திகழ்ந்த   

      கொலப் குதிகளும் கீழே தரப் ட்டுள்ளன.  

 

 

 

 

 

 

 

             Xஇற்கடமய  Y டய சொியொக ஒழுங்கு டுத்தினொல் வரும் விடை 

1. D C B A  2. A C B            3. B A C                  4. C B A                     5. B C A 

 

08. இயற்டகச் சக்திகடளக் கைவுளொகக் பகொண்ைது மட்டுமன்றி ஜு ிைர், மொர்க்ஸ் முதலொனவற்டற 

      பதய்வங்களொகக் கருதி வேி ட்ை நொகொிகப் ிொிவு 

      1. கிழரக்க நொகொிகம்   2. ழரொம நொகொிகம்   3. இந்து நொகொிகம் 

      4. எகிப்திய நொகொிகம்   5. பமொச ழதமிய நொகொிகம் 

 

09. வஹீ அருளப் ட்ை ஆரம்  கொலத்தில் ந ியவர்களது ழ ொதடனகளின் சொரொம்சமொக அடமந்தது 

      1. கிலொ த், இ ொதத், இமொரத்   2. பதௌஹீத், ொிஸொலத், மஆத், 3. பதௌஹீத், ொிஸொலத், கிலொ த் 

      4. கிலொ த், பதௌஹீத், ொிஸொலத்    5. ொிஸொலத், கிலொ த், பதௌஹித் 

 

10. ந ியவர்களின் கொலத்திழலழய ஏழு ந ித்ழதொேர்கள்அல்குர்ஆடன மனனம்பசய்திருந்ததொக இமொம் 

      புகொொிகுறிப் ிடுகிறொர்.  அவர்களுள் உள்ளைங்கொத ஒருவர் 

      1. அப்துல்லொஹ்இப்னுமஸூத் (றேி)           2. முஆத் ின்ஜ ல் (ரேி)          3. பஸய்த் ின்ஸொ ித் (றேி)   

      4. உட இப்னுகஃப் (றேி)                           5. அபூ க்ர் (றேி) 

 

11. கீழே X இல் சமயம் பற்ைிய கருத்துரைகளும்  Y இல்அவற்ரைக் கூைிய அைிஞர்களதும் தபயர்கள்   

       தரப் ட்டுள்ளன.  

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                              X                              Y 

கிழரக்கநொகொிகம் A–கி.மு. 3500 முதல் 1500 வடர 

சிந்துபவளிநொகொிகம் B–கி.மு. 3100 முதல் 1070 வடர 

எகிப்தியநொகொிகம் C–கி.மு. 2700 முதல் 1750 வடர 

பமொச ழதமியநொகொிகம் D – கி.மு. 3000 முதல் 2000 வடர 

                              X                               Y 

1. சமயம் என்பது உயிர் வொழ்வின் முழுரமரய உள்ளடக்கிய 

ஒரு துரை 

A – தகொம்தட 

2. மனி  இனத் ின் எல்லொச் தசயற்பொடுகளுக்கும் உொிய அைம் 

சொர்ந்  அடிப்பரடதய சமயமொகும் 

B – மகொத்மொ கொந் ி 

3. சமயம் என்பது பக் ிதயொடு இரைவரன வழிபடுவ ொகும் C –தைொமொனியப் தபச்சொளர் சிஸ்தைொ 
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         1.   C B A  2. A  B  C          3. B  A  C                  4. C  B A                 5. B C A 

12.  ின்வரும்தப்ஸீrகடளஅவற்டறஎழுதியமு ஸ்ஸிர்கழளொடுஇடணத்தொல்வரும்விடைத்பதொகுதி 

             அ                                                                                        ஆ 

ஜொமிஉல்  யொன்      A இமொம் த ொீ 

 ஹ்ருல் உலூம்      B ஸமர்க்கந்தீ 

தப்ஸீருல் குரொனில் அேீம்     C இமொம் இப்னு கஸீர் 

துர்ருல் மன்ஸூர்      D ஜலொலுத்தீன் ஸுயூத்தீ 

      1. A B C D      2. A C D B       3. A D B C      4. A B D C      5. B D C A 

 

13. பண்பொடு என்பது பண்பு எனும் ப த் ில் இருந்து பிைந்  ொகவும், உள்ளத்ர ப் பண்படுத் ல் – cultivation   

      of mind என்பது அ ன் கருத் ொகும் எனவும் குைிப்பிடுபவர் 

      1. எம்.பிக்த ொல்        2. தகொல்ட்ஸீஹர்      3. பீ. கீ. ஹிட்டி 

      4. டொக்டர் ஹமீதுல்லொஹ்      5. கலொநி ி அமீர் ஹஸன் ஸித் ீகீ 

 

14. பபிதலொனியொரவத்  ரல-நகைொகக் தகொண்டு வொழ்ந்  சுதமொியர், வொழ்ந்  இடம் 

    1. தைொமொனியொ       2.  அதலக்ஸொந் ிொியொ         3. ஷிரொஸ் 4. பபிதலொனியொ           5. ஸிொியொ 

 

15.  ின்வரும் கூற்றுக்கடள நன்கு வொசித்த  ின்னர் விடை தருக. 

      A. பண்பொடு, நொகொிகம் ஆகிய இைண்டு ப ங்களும் சிலதபொது ஒத்  கருத் ிலும் தவறு தவற் சிலதபொது  

          தவறுபட்ட கருத் ிலும் பிைதயொகிக்கப்படுகின்ைன. 

      B. இஸ்லொத் ினொல் பண்படுத் ப்பட்ட உளொீ ியொன மொற்ைத் ின் விரளதவ இஸ்லொமியப் பண்பொடொகும். 

      C. கொலமும் சூழலும் மொற்ைமரடயும் தபொது நொகொிகத் ில் மொற்ைங்கள் ஏற்படலொம்; ஆனொல் பண்பொட்டில்  

          எத் ரகய மொற்ைமும் நிகழொது. 

1.  A, B, C மூன்றும் சொியொனடவ                                            2. A, B, C ஆகிய மூன்றும் தவறொனடவ 

3.  A, B  என் ன சொியொக இருக்க  C தவறொக அடமந்துள்ளது 

4.  A  சொியொக இருக்கும் அழத ழவடள B, C  என் ன  ிடேயொக அடமந்துள்ளன 

5.  A  தவறொக இருக்க B யும்  C யும் சொியொக அடமந்துள்ளன 

 

16.  ின்வருவனவற்றுள்  மனி னுக்கு வழங்கப்பட்ட மூன்று முக்கிய பணிகளுள்; வளப்படுத் ல் எனும்   

      கருத்ர த்  ைவல்ல அைபு வொர்த்ர  

      A  அல் கிலொஃபொ         B  அல் இபொ ொ        C  அல் இஷொைொ            D  அல் இமொைொ         E  அல் இைொ ொ 

1. A      2. B       3. C      4. D      5. E 

17. “உங்களுரடய மொர்க்கம் உங்களுரடயது; என்னுரடய மொர்க்கம் எனக்குொியது” என்ை அல்குர் ஆன்  

        வசனம் உணர்த்தும் சொியொன கருத்து 

1. இஸ்லொத்ர  எடுத்துரைப்பது ஒவ்தவொரு முஸ்லிமினதும் கடரம 

2. எவரும் அடுத் வர் சமய நம்பிக்ரகயில்  ரலயிட முடியும் 

3. சமய நம்பிக்ரக நிரலயொனரவ;அது அடிக்கடி மொற்ைத்துக்கு உட்படுபரவ 

4. ஒவ்தவொருவருக்கும் அவைவர் சமயத்ர ப் பின்பற்றும் பூைண உொிரம உண்டு 
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5. எவருக்கும்  மது சமய நம்பிக்ரகரயசந் ர்ப்ப சூழலுக்கு ஏற்ப விட்டுக்தகொடுக்க முடியும் 

18. இஸ்லொமிய நொகொிகத் ின் அடிப்பரடகள் 

      1.த ௌஹீத், ொிஸொலத், மஆத்   2. ழரூொிய்யொத், ஹொஜிய்யொத்,  ஹ்ஸீனிய்யொத்        

      3. குர்ஆன், ஹ ீஸ், இஜ் ிஹொத்           4. ீன், ஷொீஆ, பிக்ஹ்           5. மஃரூபொத், முன்கைொத், முபொஹொத் 

 

19. வணக்கத்துக்குொியவன் அல்லொஹ் மொத் ிைதம என்ப ச் சுட்டும் ப ம் 

     1.உலூஹிய்யொ        2.ருபூபிய்யொ     3. அஸ்மொஃ      4. ஸிபொத்       5. ஸொத் 

 

20. கீழே X இன் கீழ் சில அைபுப் ப ங்களும் Y இன் கீழ்அவற்றுக்கொன தபொருள்களும் ைப்பட்டுள்ளன.       

                  X          Y 

1.    ருபூபிய்யொ      A –  பரடத் ல்            

11. உலூஹிய்யொ      B – வணக்கம் 

111.  அஸ்மொஃ வ ஸிபொத்     C – தபயர்கள், பண்புகள்  

    

        இங்கு X இற்கடமய  Y டய சொியொக ஒழுங்கு டுத்தினொல்வரும்விடை 

        1. ABC      2. ACB      3. BAC     4. CBA         5. BCA 

 

21.  ின்வருவனவற்றுள்  ிேயொன கூற்டற அடையொளமிடுக 

     1. பிைஞ்சத்ர ப் பரடத்  அல்லொஹ், அ ன் ஓர் அங்கமொன பூமியில் மனி ரன அவனது பிை ி-நி ியொகப்  

         பரடத் ொன் 

     2. கிதைக்க நொகொிகத் ின் வீழ்ச்சிக்குப் பின்னதை தைொம நொகொிகம் எழுச்சி தபற்ைது 

     3. மனி னுக்கு அல்லொஹ் கிலொபொ, இபொ ொ, இஷொைொ எனும் மூன்று மகத் ொன பணிகரள  

         வழங்கியுள்ளொன் 

     4. த ௌஹீத், ொிஸொலத், மஆத் என்பன இஸ்லொமிய நொகொிகத் ின் அடிப்பரடகளொகக் கரு ப்படுகின்ைன 

     5.  மனி ன் யொர், எங்கிருந்து வந் ொன், எங்கு தசல்லப் தபொகிைொன்…. மு லொம் அடிப்பரட  

         வினொக்களுக்கொன விரடரய ொிஸொத் ினொலன்ைி பகுத் ைிவொல் கண்டுதகொள்வது அசொத் ியமொன ொகும் 

 

22. நபியவர்கள்  ம ீனொவில் உருவொக்கிய முன்மொ ிொி முஸ்லிம் சமூக அரமப்பின் மத் ிய நிரலயமொக             

      விளங்கியது.. 

     1. மஸ்ஜிதுல் அக்ஸொ        2. மஸ்ஜிதுன் நபவி      3. மஸ்ஜிது குர்துபொ       

     4.  மஸ்ஜித் அல்அஸ்ஹர்                5.  ொருன் நத்வொ 

 

23. ம ீனொடவப்  ிறப் ிைமொகக்பகொண்ை , இஸ்லொமி யசட்ைத்துடற அறிஞர் 

     1.இமொம்ஷொஃ ிஈ         2. இமொம்அபூஹனீ ொ        3. இமொம்மொலிக்          

     4. இமொம்அஹ்மத்           5.  இமொம்அபூயூஸுப் 

 

24. அரபு எழுத்தணி வடகயுள் முதலில் ழதொன்றிய எழுத்து வடிவம் 

      1. கூபீ  2. நஸ்கு  3. ஸுலூஸ்             4. தவ்கீ     5. நஸ்தொலிக் 

25.பைரவச் சகுனம் என்பது.............. எனப்பட்டது. 
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     1. பஸைொ     2.  ியைொ     3. இமொைொ     4. உமைொ     5. இஷொைொ 

26-30 வடரயொன வினொக்கள் ஒவ்பவொன்றுக்கும் 2 கூற்றுக்கள் வீதம் தரப் ட்டுள்ளன. ஒவ்பவொரு வினொ 

பதொைர் ொகவும் தரப் ட்டுள்ள ழசொடிக் கூட்ைங்களில் மிகப் ப ொருத்தமொனடத கீழ் வரும் அட்ைவடணயில் 

இருந்து பதொிவு பசய்க. 

 

முதலொம் கூற்று இரண்ைொம் கூற்று 

1. சொியொனது சொியொனது 

2.  ிடேயொனது  ிடேயொனது 

3.  ிடேயொனது சொியொனது 

4. சொியொனது  ிடேயொனது 

5. சொியொனது முதலொம் கூற்டற விளக்குகிறது 

   

31. ]pg;gPd; Nghuhl;lj;jpd; NghJ gpupe;J nrd;w fthup[;fs; vLj;j gjtpia xOq;fhf nra;aj;jtwpa ghtp>     

   cupj;jpy;yhj xd;Wf;F cupj;Jf; Nfhupa ghtp> rkurg; Ngr;R thu;j;ijapy; JNuhfk; nra;j ghtp vd;W   
   %tiu Fwpj;Jf; fhl;b குற்றம் சுமத்திdu;. mk;%tUk; KiwNa> 
 

1 KMtpah (uop)> myp (uop)> mk;u; ,g;Dy; M]; (uop)   
 
2 myp (uop)> mG+ gf;u; (uop)> cku; (uop)     4 mk;u; ,g;Dy; M]; (uop)> KMtpah (uop)> myp (uop) 
 
3 myp (uop)> KMtpah (uop)> mk;u; ,g;Dy; M]; (uop)           5 mG+gf;u;> cku;> c];khd; (uop) 

இல

. 

முதலொம்கூற்று இரண்ைொம்கூற்று 

261 ஸிொியொவின் துரூஸ் மரலப் பகு ியில் 

வொழ்ந்  பொ ிமீ தகொள்ரக வழிவந்த ொர்  

துரூஸியைொவர் 

ம ீனதுஸ் ஸலொம் எனப்பட்ட பக் ொர  மன்ஸூர் 

ஹி.145ல் ர கிொீஸ் ந ிக்கரையில் நிவொக நகைொக 

நிருமொணித் ொர் 

272 ஸ்தபய்னில் அைிமுகமொன “மஃக்ொிப்” 

எழுத்துரு “நஸ் ொலிக்” வடிவத்ர த் 

 ழுவிய ொகும்  

வைலொற்ைின் ஆைம்ப கொலத் ில் முஸ்லிம்கள் மட்டுதம 

நொகொிகத் ின் நொயகர்களொகத்  ிகழ்ந் ொர்கள்” 

என்கிைொர் SIDEO (எழுத் ொளர்) 

283 பூமி  ட்ரடயொனது எனும் கருத்ர  முஸ்லிம் 

புவியியலொளர்கள் உறு ியொக நம்பி 

வந் னர். 

முஸ்லிகள் மஞ்சனிக் எனும் ஆயு த்ர  மட்டுமல்லொது  

 ப்பொபொ எனும் கவச வொகனங்க்கரளயு கண்டிபிடித்து 

விருத்ர  தசய் னர். 

 

294 மனி ன் மீது வி ியொக்கப்பட்டுள்ள 

“ஹுகூகுல் இபொத் என்பது, பரடப்புக்கள் 

அரனத் ினதும் உொிரமகரள 

வழங்கதவண்டும் என்ப ொகும் 

மஸொலிஹுல் முர்ஸல் அல்லது அல் இஸ் ிஸ்லொஹ் 

அல்லது மஸ்லஹொ என் து அடிப்பரடச் சட்ை 

மூலொதொரங்களுள் ஒன்றொகும் 

305 இஜ் ிஹொதுக்குொிய விடங்கரள அடித்துச் 

தசொல்வர த்  விர்ப்ப ன் மூலம் கருத்து 

தவறுபொடுகள் த ொன்றுவர த்  விர்க்கலொம் 

 க்தொதில் ஸுபுஹ்  பதொழுவித்தழ ொது இமொம் 

ஷொ ஃ ிஈ (ரஹ்) அவர்கள், குனூத் ஓதொமல் 

பதொழுடக நைொத்தினொர்கள் 
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* 32 முதல் 37 வடரயுள்ள ஒவ்பவொரு வினொவிலும் A, B எனும் நிரல்களின் கீழ் சில பசொற்பறொைர்களும் 

அவற்றுக்கொன தமிழ் வடிவங்களும் தரப் ட்டுள்ளன. B நிரலிலுள்ளடவ X நிரலிலுள்ளவற்றுைன் ஏழதனும் 

ஒரு வடகயில் பதொைர்புடையடவ. ஆனொல் அடவ இங்கு  சொியொன ஒழுங்கில் தரப் ைவில்டல. A 

நிரலிலுள்ளவற்டற B நிரலிலுள்ளவற்றுைன் சொியொக ஒழுங்கு டுத்தும்ழ ொது ஐந்து ழசர்மொனங்களுள் ஒன்று 

சொியொக அடமயும்.  அதடனத் பதொிவுபசய்க. 

 

32.                             A                                                                         B 

ைப்பொனிய்யொ                    A  ய ொர்த் பூர்வமொனது 

              ஆலமிய்யொ                      B நடு நிரலத்  ன்ரம தகொண்டது 

ஷுமூலிய்யொ        C  பூைணத்துவமொனது 

வஸ ிய்யொ     D சர்வத சியமொனது 

              வொகிஇய்யொ                                          E த ய்வீகத்  ன்ரம வொய்ந் து 

  உமூமிய்யொ    F தபொதுத்  ன்ரம வொய்ந் து 

1. DEACFB          2. EDCBAF          3. EFADCB            4. EDCFAB             5. DEBFCA 

 

33.                       A                                                                             B 

        அக்ல்         A அல்குர்ஆன் இைங்கிய ஒழுங்கு       

  நக்ல்                                                               B அல்குர்ஆன் 

       கலொமுல்லொஹ்                                               C இரை வொக்கு 

வஹீ மத்லுவ்                                       D வஹீ அைிவு 

ஸபபுன் நுஸூல்                                           E பகுத் ைிவு 

                       1. DEACB           2. EDCBA             3. BADCE               4. CDABE                5. EBCAD 

 

34.                                      A                                                                                     B 

                       ஜொமிஉல் பயொன் பீ  ப்ஸீொில் குர்ஆன்    A  இமொம்  பொீ 

    பஹ்ருல் உலூம்                                                         B இமொம் ஸமர்க்கந் ீ 

     ரூஹுல் மஆனீ      C இமொம் ஆலூஸீ 

                       மபொ ிஹுல் ரகப்                                                                  D பக்ருத் ீன் ைொஸீ  

                       அல்பஹ்ருல் முஹீத்                                                     E இமொம் அபூ ஹய்யொன் 

                       1. BEDCA            2. ABCDE              3. BADCE               4. CDABE                5. EDCBA 

 

35.                                           A                                                                                 B 

                                    இபொைதுன் நஸ்                                                          A நிரலயொன அற்பு ம் 

       ஸபபுத்  ிலொவத்                                             B மரைமுகக் தகொொிக்ரக 

இஷொைத்     உன் நஸ்                                            C துரணசட்டம் / முடிவு 

                                   இக் ிலொஉன் நஸ்     D ஓதும் ஒழுங்கு 
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                                  முஃஜிஸொ அல் கொலி ொ                                              E த ளிவொன சட்டம் 

                        1. BEDCA            2. ABCDE              3. EDCBA               4. CDABE              5. EBCAD 

36. “சமூக அரமப்பில்மக்கள் தபருகும்தபொது ொன் நொகொிகம் த ொன்றுகின்ைது” என குைிப்பிடுபவர்… 

       1. இப்னு கல்தூன்      2. இப்னுஸீனொ      3. ஹமீதுல்லொஹ்       4. இப்னுருஷ்த்       5. இப்னுல்டஹதமீ 

 

37. நபியவர்கள்  ம ீனொவில் உருவொக்கிய முன்மொ ிொி முஸ்லிம் சமூக அரமப்பின் மத் ிய நிரலயமொக             

      விளங்கியது.. 

     1. மஸ்ஜிதுல் அக்ஸொ        2. மஸ்ஜிதுன் நபவி      3. மஸ்ஜிது குர்துபொ       

     4.  மஸ்ஜித் அல்அஸ்ஹர்                5.  ொருன் நத்வொ 

 

38. எகிப்ர ப்  ிறப் ிைமொகக்பகொண்ை , இஸ்லொமிய அகீ ொத் துடற அறிஞர் 

     1.இமொம்ஷொஃ ிஈ         2. இமொம்அபூஹனீ ொ        3. இமொம்மொலிக்          

     4. இமொம்அஹ்மத்           5.  இமொம்அபூயூஸுப் 

 

39. அரபு எழுத்தணி வடகயுள் முதலில் ழதொன்றிய எழுத்து வடிவம் 

      1. கூபீ  2. நஸ்கு  3. ஸுலூஸ்             4. தவ்கீ     5. நஸ்தொலிக் 

  

40. “அஷ்ஷிஃரு தீவொனுல் அரப் – கவிடதகள் அதை ியொின் நொளொந்தப்  திழவடுகள்” என்று கூறியவர் 

      1. உமர் (ரேி) அவர்கள்                          2. அபூ மூஸொ அஷ் அொீ                      3.  உமர்  ின் அப். அஸீஸ்    

      4. ஸஈத் இப்னுல் முஸய்யப்                           5. அப்துல்லொஹ் இப்னு அர்க்கம் (ரேி) 

 

41. பின்வருவனவற்றுள் துரண மூலொ ொைங்கரளக் தகொண்ட த ொகு ி 

      1. கிலொ த், இ ொதத், இமொரத்  2. பதௌஹீத், ொிஸொலத், மஆத்  3.  ர்ழ், ஸுனத், மு ொஹ் 

      4. மஃரூ ொத், முன்கரொத், மு ொஹ்  5. இஸ் ிஹ்ஸொன், அமலு அஹ்லில் ம ீனொ, ஸsத்துZ ZAைொஇஃ 

 

42. ,];yhkpa tuyhw;wpy; Njhd;wpa rpw;wuRfSk; mit epiy ngw;w efuq;fSk;> mjd; jhgfu;fSk; fPNo    

   X,Y,ZMfpa epuy;fspy; jug;gl;Ls;sd. ,j;jfty;fis rupahf xOq;fikf;Ff. 
 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1)  C,  , 
2)  D> M 

3)  A> < 

4)  B> m 

1)  A, m 
2)  C> < 

3)  D> , 
4)  B> M 

1)  C,  M 

2)  D> , 
3)  A> < 

4)  B> m 

1)  D,  < 

2)  B> , 
3)  A> < 

4)  C> M 

1)  C, M 
2)  A> < 

3)  C> , 
4)  B> m 

43.  ின்வரும் கூற்றுக்களுள் அப் ொஸியொின் வீழ்ச்சிக்கு வேிசடமத்த கொரணிகடள மொத்திரம் பகொண்ை  

      பதொகுதி  

      A – துருக்கியர் பசல்வொக்கு  C – சிலுடவப்ழ ொர்கள்   E -  சிற்றரசுகளின் ழதொற்றம் 

      B  - இரண்ைொம் ஹகமுக்குப்  ின்னர் ழதொன்றிய ஆட்கியொளர்களின்  லவீனம் 

     X      Y                Z 

1) mf;ygp A. rP];jhd; m. K`k;kj; f];dtp 
2) jh`pup B. Mg;fhd; M. ,g;wh`Pk; gpd mf;yg; 
3) ]g;ghup C. nkhuf;Nfh ,. jh`pu; gpd; ̀ {i]d; 
4) f];dtp D. Fuh]hd; 

<. 
a/$g; gpd; iy]; ]g;ghu; 
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      D – ஹொஜிப் குடும் த்திற்கு அதிகொரம் டகமொறியடம      G – தொத்தொொியர்  டைபயடுப்பு 

      F –  ொத்திமீக்களுக்ழக ஆட்சி  உொிடமயொனது  எனும்  வொதம் வலுத்தடம         

1. B D E G                2. A  C  E G                    3. B D  E F                  4. E F G A               5. D F B  A 

44. முஜ்தஹித் – முஜத்தித் எனும்  தங்கள் பதொைர் ொன துடறகள் 

 

      1. முஜ்தஹித் – தப்ஸீர் துடற சொர்ந்தது ; முஜத்தித் – கடலத்துடற சொர்ந்தது 

      2. முஜ்தஹித் – தப்ஸீர் துடற சொர்ந்தது ; முஜத்தித் – கடலத் துடற சொர்ந்தது 

      3. முஜ்தஹித் – ஹதீஸ் துடற சொர்ந்தது ; முஜத்தித் –  அறிவியல் துடற சொர்ந்தது 

      4. முஜ்தஹித் – இஜ்திஹொத் துடற சொர்ந்தது ; முஜத்தித் –  தஜ்தீத் துடற சொர்ந்தது 

      5. முஜ்தஹித் – ஸீரொ வத்தொொீக் துடற சொர்ந்தது ; முஜத்தித் – முஆமலொத் துடற சொர்ந்தது 

 

 

45. முஸ்லிகளது அபீஸீனிய ஹிஜ்ரத்தின் ழ ொது அவர்கடளஅங்கு ழ ொக விைொமல் தடுக்கும் ழநொக்கில்  

      அ ிஸீனியொ வடர துரத்திச் பசன்ற இருவர் 

      1.அபூ ஜஹ்ல் – உத் ொ                   2. அபூலஹப் – அபூரபீஆ                    3. அம்ர்  ின் ஆஸ் – அபூ ரபீஆ 

      4. அம்ர்  ின் ஆஸ் – உடத ொ                    5. உட  இப்னு ஸுலூல் – டஷ ொ 

 

46. கீழே தரப் ட்டுள்ள A, B, C எனும் எழுத்துக்கள் குறிக்கும் தகவல்கடளக் கருத்தில் பகொண்டு விடை தருக. 

 

       A -  அரபுமுஸ்லிம்கள்ஆரம் த்தில்அத்திர்உஎனப் ட்ைஇரும் ினொலொனதட்டைவடிவமொன 

       கவசத்டதப் யன் டுத்தினொர் 

       B – முஸ்லிம்களில்முதன்முதலில்உஸ்துர்லூப் – Astrolabe கருவிடயபசய்துகொட்டியவர்இப்ரொஹீம் 

                   அல் ஸொொீஆவொர்  

C - அல்குர்ஆன் சுட்டும் தஸ்கியொ என்ற வொர்த்டதக்கு நிகரொக இன்ஸொன் எனும் வொர்த்டதடய    

      ஸுன்னொ குறிப் ிடுகிறது 

      D –இந்தியவிஞ்ஞொனியொனமங்கொடவ க்தொத்விஞ்ஞொனியஃகூப்இப்னுதொொிக்கலீ ொவலீதின் 

                  அரசடவக்குஅடேத்துவந்தொர் 

 

A, B, C, D ஆகிய நொன்கும் சொி 

A, B என் ன  ிடேயொக இருக்க  C, D என் ன சொி 

B, C  சொி   A, D  ிடே 

A, B, C, D நொன்குழம  ிடே 

A, B, C   ிடே  D   மட்டும் சொி 

 

 

47. கருத்து ழவறு ொடுகளின்ழ ொது ழ ணழவண்டிய ஒழுக்கங்களுக்கு முரணொக அடமவது 

1. கருத்பதொற்றுடமயொன விையங்களில்  ரஸ் ரம் ஒத்துடேத்தல் 

2. ஒருவடரபயொருவர் மதித்தலும் அழதழநரம்  ரஸ் ரம் சொடிக்பகொள்தலும் 

      3. அடுத்தவர்  ற்றிய நல்பலண்ணத்டத வளர்த்துக் பகொள்ளல் 
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4. விவொதங்கடள முடிந்தளவு தவிர்த்துக் பகொள்ளல் 

      5. மத்ஹ ின் அல்லது பகொள்டகயின் கருத்துக்களில்  ிடிவொதப் ழ ொக்டகத் தவிர்த்தல் 

 

48. நவீன சிந்தடன, ப ண்கள்  ற்றிய அதன்ழநொக்கில் பசய்துள்ள தவறுகளுள் ஒன்றொகக் கருத முடியொதது 

     1. இருசொரொருக்குமிடையிலொன உைலியல் ழவறு ொட்டைக் கவனத்தில் பகொள்ளொடம 

     2. இருசொரொருக்குமிடையிலொன உளவியல் ழவறு ொட்டைக் கவனத் ில் பகொள்ளொடம 

     3. இருவருக்குமிடையிலொன  ொலுணர்வு ழவறு ொட்டைக் கவனத்தில் பகொள்கின்றடம 

     4. இருவருக்குமிடைழய ஒழுக்கவரம்புகடள ஏற் டுத்தொடம 

     5. சுதந்திரத்தின் ழ ரொல் ப ண் கவர்ச்சி கொட்ைத் தூண்ைப் ட்ைடம 

 

49. கீழுள்ள சட்ைவிதிகள் (கவொஇதுல் பிக்ஹிய்யொ பதொைர் ொன அட்ைவடணடயப்  ப ொருத்தினொல் வரும்     

      சொியொன விடைத் பதொகுதி. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. அரபுமுஸ்லிம்கள்தொம்பவற்றிபகொண்ைநொடுகளில் லழகொட்டைகடளநிர்மொணித்தனர்.  அக்ழகொட்டைகள்    

      பதொைர் ிலொன மிகவும் ப ொருத்தமற்ற கூற்று 

 

1. இஸ்லொமிய வரலொற்றில் முஆவியொ ரேி அவர்கழள,  சுடமக் ழகொட்டை  - தொருல்இமொரொ எனும் 

ப யொில் ஷொம் நகொில் முதன் முதலில் ழகொட்டை ஒன்டற நிர்மொணித்தொர் 

2.   கஸ்ருல் முஷ்தொக் என் து ஷொமில் கொணப் டும் மிகவும்  ேடம வொய்ந்த ஒரு ழகொட்டையொகும். 

3.   இரொனில் ச விகள் நிர்மொணித்த மிக விசொலமொன ழகொட்டைகளுள் கஸ்ர் ஸஹ்ல் ஸித்தூன்,  

      கஸ்ர்ஆனியொஹொனொ முதலொனடவ குறிப் ிைத்தக்கடவ 

4.   அல்கஸ்ருஷ் ஷர்கீ எனும் ழகொட்டை  ொத்திமீக்களொல் பகய்ழரொவில் நிர்மொணிக்கப் ட்ைது 

5.   கலீ ொ ஜஃ ர் அல்மன்ஸூர் திமிஷ்கின் மத்தியில் கஸ்ருஸ்ஸஹப் எனும்ழகொட்டைடய 

                  நிர்மொணித்தொர் 

 

 

 

அல் உமூரு Bi மகொஸிதிஹொ A வேக்கொறுஒருசட்ைமூலொதொரமொகும் 

அல்யகீனு லொயுஸொலு  ிBஷ்ஷக் B தீடமநீக்கப் ைழவண்டும் 

அல்மஷக்கது தஜ்லிபுத் டதஸீர் C சிரமம்சட்ைங்கடளத்தளர்த்தும் 

அழ்ேரரு யுஸொZலு D உறுதியொன நிடலப் ொட்டை இடையில் 

    ஏற் டும் சந்ழதகம் மொற்றொது 

அல்ஆத்து முஹக்கமதுன். E ழநொக்கங்கடளப் ப ொறுத்ழத பசயற் ொடுகள் 

    தீர்மொனிக்கப் டும் 
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